
Podzimní malá cena Bohumína v Judo 
 

Pořadatel: Oddíl JUDO Pionýr Bohumín 

 

Datum konání: 5. Listopadu 2011 

 

Místo konání: tělocvična ZŠ na Bezručově ulici v Bohumíně 

 

Trenéři: Hana Šalamounová, Miroslav Kubina 

 

Kategorie: benjamínci 

 

 

 

 
 

Hodnocení našich borců: 

 

 

 

Ďurinová Kristýna: 38 kg, měla 3 zápasy, v prvním zápase se pokoušela o provedení chvatu 

osoto, ale příliš se zakláněla. Dala na rady a v dalším zápase již šla do chvatu ukázkově a 

výhra ji neminula. Ve třetím utkání to bylo stejné, ale soupeřka přetlačovanou vyhrála. 

Hodnotit těžko, bojovala a dávala do zápasů vše, což se projevilo výhrou a třetím místem.  

 

Huser Filip:  45kg, měl 2 utkání a bylo to podobné jako u Kristýny, při nástupech do osoto se 

zakláněl a také na to dojel. Bojoval na max. a za svůj bojový výkon by si alespoň jednu výhru 

zasloužil. 

 

Boháček Jan: 24 kg, tady to bylo hodně těžké, neboť v Bohumíně neměl k sobě děti jak 

váhově tak ani věkově. Po dohodě s otcem, šel s dětma až o 2 kg těžšíma a byl jim velkým 

soupeřem a je velkým příslibem do budoucna. 

Jméno 

závodníka 
Váha 

Celkem počet 

závodníků/nic 
Výhra Prohra Umístění 

Ďurinová 

Kristýna 
38 kg 4 1 2 3. místo 

Huser Filip 
45 kg 7 - 2 Bez umístění 

Boháček Jan 
24 kg 5 - 4 5. místo 

Jašurek Denis 
27 kg 2 - 2 2. místo 

Hrtus 

Rostislav 
31 kg 3 - 2 3. místo 

Senz Lubomír 
37 kg 5 - 4 5. místo 

Hájek Samuel 
24 kg 5 1 3 4. místo 



Hájek Samuel: 24 kg, stejně jako Honzík, měl těžší soupeře a i když se hodně snažil, byl buď 

přetlačen na osoto a nebo jej soupeř silově obrátil v rukou. V zápase s Honzou byl 

úspěšnějším.  

 

Jašurek Denis: 27 kg, měl jen jednoho soupeře a v prvním zápase, kdy se přetahovali byl 

soupeř mírně aktivnější a vyhrál na 1 pomocný bod, ve druhém utkání byl soupeř úspěšnější a 

vyhrál iponem. Do zápasů šel naplno, snaží se o chvaty, ale netahá rukama a chytá soupeře 

jen jednou rukou. 

 

Hrtus Rostislav: 31 kg, chodil za soupeřem a díky tomu prohrál všechny zápasy. Pokoušel se 

chvaty bez rukou a dělal jen půlchvaty. Dříve jsem Rosťu na závodech viděl a předváděl 

hezké výkony.  

 

Senz Lubomír: 37 kg, stejně jako většina benjamínků, snaží se nastupovat do osoto a zaklání a 

tím vlastně prohrál své zápasy i když se hodně snažil. 

 

 

Závěrečné ohodnocení 

 

Na závody se dostavilo celkem sedm závodníků odhodlaných bojovat a reprezentovat co 

nejlépe 1. Judo club Baník Ostrava. I když se závodníci snažili, bohužel se nám nedařilo a ve 

většině případech byl soupeř silnější. Někteří mě velmi příjemně překvapili z to důvodu, že na 

tréninku se tak moc jejich rvavost zdaleka tak neprojevuje. Ráda bych pochválila závodníky a 

doufám že jejich odhodlání neupadlo… 

 

 

     Zpracovali: Miroslav Kubina, Hana Šalamounová 

 

 

 
 


